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  چکیده

ارتباط علت و معلولی میان عوامل مؤثر بر  هدف شناسایی حاضر با پژوهش
 جامعه د.اجرا گردی تحلیلی -به روش توصیفی  اکوتوریسم در شهر یزد هتوسع
که  شهر یزد بودند سمیو اکوتور یخبرگان آشنا با صنعت گردشگر شامل یآمار

 از آوری دادهمعبرای جند. شدانتخاب هدفمند  یریگنمونهبا استفاده از 
 دست آمد.به 7/0 سنجش پایایی ابزار ساخته استفاده گردید.رسشنامه محققپ

با  اکوتوریسم بین عوامل مؤثر بر توسعه علیپژوهش تعیین روابط  نوآوری
عوامل داد نشان پژوهش  نتایجاست. در شهر یزد  فازی رویکرد دیماتل

ریزی رنامهبمدیریت و »شامل اکوتوریسم در شهر یزد  هتأثیرگذار بر توسع
نظارت »، «اکوتوریسم در زمینهتربیت و آموزش نیروی انسانی »، «مناسب

وجود »، «اکوتوریسم ههای وابسته بر افراد فعال در حوزمستقیم دولت و نهاد
، «های توریستیدنیا در کنار جاذبه ههای زندکارشناسان مسلط به زبان

 به پذیرییستروت فرهنگ ترویج و گردشگری هتوسع سازیفرهنگ»

و « تالش در جهت افزایش امنیت در منطقه»، «میزبان( ه)جامع شهروندان
منظور تشدید اخذ جرایم و اعمال ی بهزیست محیطوضع قوانین »

 باشد.می« تربیشهای محدودیت

 

 واژگان کلیدی
 .یزدی، فازماتلید کردیرواکوتوریسم،  توسعه

 
 

 

Abstract 

The purpose of this study is investigating the cause and effect 

relationship between the factors affecting the development of 

ecotourism in Yazd city using descriptive-analytical method. 

The statistical population included experts in the tourism and 

ecotourism industry of Yazd city who were selected using 

purposive sampling. A researcher-made questionnaire was used 

to collect data. The reliability of the measurement tool was 0.7. 

The novelty of the research is to determine the causal 

relationships between the factors affecting the development of 

ecotourism using the DEMATEL approach in Yazd city. The 

results show that the factors influencing in development of 

ecotourism in Yazd city is including Appropriate planning and 

management, Education and training manpower in the field of 

ecotourism, The direct supervision of the government and 

institutions active in the field of ecotourism, existence of experts 

fluent in the living languages of the world along with tourist 

attractions, culturization tourism development and promotion of 

culture tourism to citizens (host society), Trying to improve 

security in the region and enact environmental laws to intensify 

charges and impose more restrictions. 

 
Keywords 

Ecotourism Development, Fuzzy Dematel, Yazd. 

  

 

 

 

 ،فازیاکوتوریسم با رویکرد دیماتل هعوامل مؤثر بر توسع علیتحلیل روابط 

 : شهر یزدیمورد پژوهش

 
 2السادات زاهدی، شمس1فائزه اسدیان اردکانی*

 .دانشگاه یزد، یزد، ایران ،مدیریت جهانگردیگروه  ،. استادیار1
 .یراناتهران،  عالمه طباطبائی، دانشگاه ،دولتی مدیریت گروه ،. استاد2

 
 23/07/1401 تاریخ پذیرش:       10/07/1399تاریخ دریافت: 

Analysis of Causal Relationships between Factors Affecting Ecotourism Development 

Using a Fuzzy DEMATEL Approach, Case Study: Yazd City 
 

*Faezeh Asadian Ardakani1, Shamsalsadat Zahedi2 
1. Assistant Professor, Department of Tourism Management, Yazd University, Yazd, Iran.  

2. Professor, Department of Public Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. 
 

Received: 2020/10/01      Accepted: 2022/10/15 
 

 مقاله علمی



     ... فازیاکوتوریسم با رویکرد دیماتل تحلیل روابط علی عوامل مؤثر بر توسعه اسدیان اردکانی و زاهدی:                        20

 

 مقدمه
      است های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به خود اختصاص دادههای بسیاری را در فعالیت، عرصهصرن معاامروزه گردشگری در جها

 یشهر یهایطو سفر اشخاص به مح ییجابجا یکی از انواع گردشگری، گردشگری شهری است. .(92: 1397)ناجی دومیرانی و همکاران، 
را  ردیپذیم امها انجآن زهیکه سفر به انگ ییهاخواسته نیتأم و کسب تجربه ،تاطالعا یآورجمع منظور بهاقامت متعارف،  یطاز مح ریغ

  (.133: 1397الدینی، )بهرامیان و شمس دانندیم یشهر یگردشگر
پایدار فراهم آورده و یکی از ارکان اصلی مورد  زیست محیطهای جدیدی را برای توسعه شهری و نیز ، افقشهری گردشگری توسعه
شهرها و گردشگری دارای روابط مکملی هستند؛ زیرا تمام انواع گردشگری به نوعی به خدمات شهری عبارتی به ریزان است.مهتوجه برنا

های شهری در ارائه خدمات مستقیم و ریزی برای توسعه گردشگری باید به توانمندی کانونباشند. بنابراین در هرگونه برنامهنیازمند می
 .(139: 1388)نوری و همکاران،  دغیرمستقیم نیز توجه شو

و  برای ارضای نیازهای روحی های طبیعیو دیدار از جذابیت و سفر به نواحی بکر برندطبیعت لذت می هافراد بشر همواره از مشاهد
د آمده بر ارهای اخیر به علت افزایش میزان خسارات و صدمات ونیست. اما در دهه های بشر موضوع جدیدیکاویپاسخی به کنج هارائ

 هنظران توسعمدنظر حامیان طبیعت و صاحب تربیش زیست محیططبیعت، حساسیت به ابعاد اکولوژیکی سفر و ارتباط گردشگری با 
بنابراین . شودتلقی می زیست محیطبیش از هر چیز نوعی مصرف از آنجایی که این صنعت  (.89: 1390پایدار قرار گرفته است )زاهدی، 

 اشکال تمام بین (. از239: 1397)صیف و همکاران،  گردشگری پایدار و یا نابودی آن دارند ز اهمیتی در توسعهئحا قشگردشگران ن
 و طبیعی منابع با نزدیک ارتباط در زیرا پایدار است، گردشگری توسعه شکل ترینارزش با گردی()طبیعت اکوتوریسم گردشگری،

 بر محیطی پذیریآسیب ترینبدون کم پذیر،مسئولیت سفری اکوتوریسم (.Yekani Motlagh et al, 2020: 1است ) هافرهنگخرده

 (.63: 1389سراسکانرود و نوربخش،  پایدار است )اکبرپور هتوسع اهداف تحقق برای ایوسیله باشد. در واقع اکوتوریسممی منطقه
 و اجتماعی عدالت زندگی، سطح هدربار وسیله بدان ع بتوانندماوج تا شده مطرح نو روشی عنوانبه پایدار هتوسع کنونی، هایسال در

 محیطمنافع اقتصادی توسعه اکوتوریسم نقش مستقیمی در حمایت افراد محلی از  .(376: 1398)میرزایی و همکاران،  ندیشندابی منابع حفظ
های منطقه کمک های مختلف و بهبود زیرساختگهنسازی فرتوسعه اکوتوریسم به بهبود استانداردهای زندگی، غنیدارد. همچنین  زیست

 (.Yekani Motlagh et al, 2020: 1کند )می
یابی به سبب رونق اقتصادی و دست ،است بعدی و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجهاقتصاد تک در کشور ایران که با اکوتوریسمتوسعه 
های ز دارای توانمندیهای فرهنگی، از لحاظ طبیعی و جغرافیایی نیتاریخی و جاذبهو  نییزد گذشته از داشتن آثار باستاخواهد شد.  توسعه پایدار
یزد باشد، بسیاری از مشکالت اقتصادی را حل کرده و در  شهر تواند منبع درآمد خوبی برایاین نوع گردشگری می هرشد و توسعبسیار است. 

های طبیعی آن موجب شده است یزد و نیز تنوع جاذبه شهر(. موقعیت جغرافیایی 19: 1383کند )امیدوار،  ءنقش مهمی را ایفاآن پایدار  هتوسع
ترین های گردشگری مهمجاذبه های بالقوه و بالفعل جهت توسعه اکوتوریسم داشته باشد.پتانسیل الزم را برای استفاده از فرصت شهرکه این 

 برخوردار خاصی گردشگری جاذبه و زیستی تنوع از کویر، و کوهستان بین رزم در نشد واقع واسطه به ریزی گردشگری هستند. یزدرکن برنامه
 هتوسع منظوربههای طبیعی گردشگری جاذبه ههای گردشگری کشور در نظر گرفته شده است. بنابراین مطالععنوان یکی از قطباست و به

 هبر توسععوامل مؤثر بین معلولی  -علیی روابط زسالدمهدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و  .ضروری است ین شهرگردشگری در ا
بر  است. روابط سیستماتیک بین متغیرها تعیین منظوربه گیری فازیتکنیک آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیمشهر یزد با استفاده از  سمیاکوتور

روابط  نییتعچگونه است؟  زدیشهر  سمیاکوتور عهتوسر بین عوامل مؤثر ب یمعلول -یروابط علآید که: ال اصلی پیش میؤهمین اساس این س
 د.شومحسوب میپژوهش  ینوآور زدیدر شهر  یفازماتلید کردیبا رو سمیاکوتور عوامل مؤثر بر توسعه نیب یعل

 

 مبانی نظری

 چارچوب نظری
بوده است. شهرها زمینه مناسبی  خیرا هایترین علل توسعه و پیشرفت شهرهای کوچک و بزرگ در دههرشد و توسعه شهرنشینی از مهم

آورند. همچنین شهرها با ارائه امکانات و خدمات مطلوب، زمینه پیشرفت ها فراهم میهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانبرای فعالیت
عنوان مقصد هری بهیرشی غهاصدور گردشگر و مکان مبداءعنوان نواحی کنند. شهرها در گذشته بهو توسعه گردشگری شهری را فراهم می

گیری بودند، در درون خود دستخوش در طول قرون متمادی شهرها کانون قدرت و تصمیم کهاینگردشگران معرفی شدند. با توجه به 
 .(139: 1388)نوری و همکاران،  های بسیار هستند که امروزه در کانون توجه گردشگران قرار گرفته استحوادث و جاذبه
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توسعه گردشگری شهری، . ندکنباشند و همواره گردشگران زیادی را به سوی خود جذب میهای گردشگری فراوان میبهجاذ شهرها دارای
ها، تقویت هویت حرفه هزمین درفرهنگی، ایجاد آگاهی  موجب ایجاد امکانات فرهنگی، مراکز تفریحی، ورزشی، افزایش روابط اجتماعی، مبادالت

تنوع اقتصادی، جلوگیری از رکود اقتصادی شهر  های خدماتی،ایجاد فعالیت اصالح بافت و ساختار سنی، ت،مهاجرفرهنگی شهر، کاهش میزان 
های شهری بر این، کانون باشد. عالوهریزی منطقی میبرنامه مدیریت خردمندانه آن نیازمند د. لذا توسعه گردشگری شهری پایدار وشومی
 .روندای و طبیعی به شمار میها به سوی مراکز حومهذیرایی از گردشگران و نیز کانون پخش آنپ قامت ودر حوزه ا مراکز نخستین عنوانبه

خود عامل افزایش  های آن با اکوتوریسم،تاخستوان نتیجه گرفت ایجاد پیوند عملکردی متقابل در حوزه گردشگری شهری و زیرمی بنابراین
شود که در صورت گردشگری محسوب می هایماندگاری و ثمرات توسعه فعالیت دتزایش متقاضای گردشگری محسوب شده و نیز باعث اف

های گردشگری و نیز پایداری شهر و محیط طبیعی منجر فعالیت های الزم به پایداری توسعهاتخاذ راهبردهای مناسب و فراهم نمودن زیرساخت
 (9: 1395پور، احمدی و علی) رودام ابعاد به شمار میتمار در توسعه پاید یابی بهخواهد شد که خود گامی اساسی به سمت دست

ها و فنون جهت درک نقش خاص شهرها در توسعه گردشگری و یا جایگاه ها، روشای از نظریهگردشگری شهری نیازمند مجموعه
 انسان، زیست محیط رد یشگرگرد هتوسع بخشزیان اثرات. (140: 1388)نوری و همکاران،  گردشگری در چگونگی عملکرد شهرها است

 تاکنون، بیستم قرن اواسط از جهان، در منظور بپردازند. بدین تحقیق و مطالعه به جدی طورزمینه به این در که داشت بر آن را جغرافیدانان

ردهای یکرو رد(. 26: 1391)مقصودی و همکاران،  است داده رخ گردشگری سوی به رویکردهایی شناسیزمین و گردیعالم طبیعت در
چه  های شهری و نیز توسعه هرهای گردشگری در محیطجدید به گردشگری شهری سعی بر آن است تا برای کاهش آثار منفی فعالیت

های طبیعی واقع در مجاورت شهرها به های شهری و حوزههای مختلف، پیوندهای عملکردی بین کانونآن، ضمن توسعه زیرساخت تربیش
 (.140: 1388ر توسعه پایدار گردشگری شهری و اکوتوریسم محقق شود )نوری و همکاران، هگذاین روجود آید تا از 

مدیریت مناسب برای توسعه اکوتوریسم باشد. می پایدار گردشگری به یابیدست جهت مناسب اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی ابزاری
عنوان توان بهلی ضروری است. همچنین این نوع گردشگری را میمح مردم حفظ و نگهداری غنای زیستی و همچنین تعالی اقتصادی منظوربه

وتوریسم در برگیرنده اک(. 88: 1396شده و تأمین مالی ذینفعان مرتبط تعریف کرد )اکبری،  ها در مناطق حفاظتیک فرصت برای ترویج ارزش
 های طبیعی، اهمیتزیست و پایداری جاذبه اظت از محیطحف هاآنگیرند و در لذت از طبیعت انجام می منظوربههایی است که تمام مسافرت

 (.32: 1394)ریاحی و قاسمی،  طور کلی، سطح رفاهی جامعه محلی نیز مدنظر استبسیار دارد. همچنین افزایش درآمد و اشتغال یا به
های ورزشی، آشنایی با یتت، فعالدر جهت لذت بردن از طبیعمحیط زیست  محور با رویکرد حفاظتی ازاکوتوریسم سفری طبیعت

ترین آثار مخرب بر محیط طبیعی های شغلی آن، بدون کممیزبان و کمک به این جامعه در جهت افزایش درآمد و فرصت هفرهنگ جامع
، ادگیریدست نخورده با هدف ی در تعریفی دیگر اکوتوریسم، مسافرت به نواحی طبیعی تقریبا (.61: 1390است )سجادیان و سجادیان، 

گردشگری  حسین و استفاده از مناظر طبیعی، حیات وحش و همچنین نمودهای فرهنگی گذشته و حال مردم بومی بیان شده است. فنلت
ای مدیریت شود که از نظر داند و معتقد است که باید به گونهطبیعی می زیست محیط هگرا را همراه با آموزش و آگاهی دربارطبیعت

طور کلی در (. به60: 1390در تعریفی دیگر اکوتوریسم، ترکیبی از آموزش، ماجرا و تفریح معرفی شده است )زاهدی، د. دار باشاکولوژیکی پای
 توان اکوتوریسم را به صورت زیر تعریف کرد:تعریفی جامع می

 و برجای بگذارد زیست محیطدی بر زیامنفی  تواند آثار مثبت وکه می آیدشمار میاکوتوریسم یک واقعیت انکارناپذیر از زندگی مدرن به
(. Tai, 2017: 124؛ 25: 1397دارد )جهانی و همکاران،  تمرکز طبیعی محیط همچنین خاص و فرهنگ و طبیعت در عمیق تجربه بر
کند میمک ک محیطاز  عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و توسعه کسب و کارها به حفظ پایداری مقصدها از طریق حفاظتکوتوریسم بها
(6: 2018Chuamuangphan,  ;Palmer .) محوری،طبیعت .1: اصل کلیدی اکوتوریسم عبارتند از 6( 2006) دونو و ندهماز نظر       
 براساس (.4: 1398پور و صیادی، پذیری/آگاهی )قلیاخالقیات/مسئولیت .6توزیع مزایا و  .5پایداری،  .4آموزش،  .3نگهداری/حفاظت،  .2

عبارتی به(. 35: 1390بدری و همکاران، عنوان شکلی از گردشگری پایدار عمل کند )تواند بهوسعه پایدار، اکوتوریسم میی تد نظررویکر
 (. Honey: 2008: 552آنچه در این نوع گردشگری اهمیت بسیار دارد، موضوع پایداری است )

 یار را بیان کرده است:مع وریسم، چهارتحقق مفهوم توسعه پایدار و توصیف اکوت منظوربه 3هتزر

                                                 
1  .  Fennel 
2. Donehem & Needham  

3. Hetzer  
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 .زیست محیطکمترین پیامد منفی بر  .1

 .پذیری در برابر فرهنگ جامعه میزبانکمترین پیامد منفی بر فرهنگ و حداکثر مسئولیت .2

 .باال بردن منافع اقتصادی برای جامعه میزبان .3

 (.64: 1389، )جهانیان و زندی هاکنندگان برای جلب مشارکت آنباالبردن رضایت تفرج .4

 :دکند میهای اساسی تأکیدر مدل اکوتوریسم پایدار، بر سه دسته هدف لردس
 ریزی، آموزش و اشتغالهای اجتماعی: شامل تأمین مزایای اجتماعی، مشارکت در برنامههدف .1

 های اقتصادی: شامل تأمین مزایای اقتصادی برای جامعه محلی و پایایی اقتصادی صنعتهدف .2

به حفظ منابع طبیعی، اجتناب از تخریب منابع، مدیریت عرضه و پذیرش ارزش منابع است و  کمکشامل محیطی: ستهای زیهدف .3
 .(6: 1382)زاهدی،  شودمحل تالقی این سه هدف اکوتوریسم خوانده می

 سازی استرفیتدرآمدزایی، آموزش، مشارکت محلی و ظ از منابع طبیعی و فرهنگی، کوتوریسم شامل حفاظتکارکردهای اصلی ا
طور بالقوه نتایج مرتبط با توسعه پایدار که دربرگیرنده مدیریت درست منابع است را به اکوتوریسم(. 317: 1397نیا خیبری و همکاران، انقرب)

 (.Tseng et al., 2019: 1320شود )گردشگری پایدار مییابی به شود؛ توسعه پایدار نیز منجر به دستشامل می
 توان به صورت زیر عنوان کرد:می کوتوریسم رااف ااهد برخی از

های دادن آگاهی .3؛ زیست محیطها به ها و آسیببه حداقل رساندن تماس .2رهنمون کردن گردشگران به مقاصد طبیعت؛  .1
زام الت .7های عمومی؛ تقویت مشارکت .6احترام گذاشتن به فرهنگ محلی؛  .5؛ زیست محیطحفاظت از تهیه منابع مالی برای  .4 محیطی؛

 (.13 :1394گر محمدی، مسئولیت در حفظ تنوع زیستی )کاسه .9 ؛مشارکت در تأمین رفاه جوامع محلی .8به مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر؛ 

 محیطر ها دبه میزان دخالت انسان بسته و گردشگری در الگوی اکوتوریسم برقرار است که زیست محیطپیوندهای عمیقی بین انسان، 
 .(38: 1390بدری و همکاران، ) (1)شکل  گیردجغرافیایی شکل می همحدودیک ها، پیوستار اکوتوریسم در حفاظت آنیا و  زیست

 

 

 

 

 

 

 

 الگوهای پیوسته از اکوتوریسم .1شکل 

 38: 1390بدری و همکاران،  مأخذ:     

 

، چرخه الیرو وان پارادایم اکولوژیکی جدید دانلپشناختی، مریه نوسازی بوظنمانند زیست  شناسی محیطجامعه مختلفی در حوزه هاینظریه
در کنار رونق اقتصادی  زیست محیطکار اصالح وخود را کشف مؤثرترین سازمسئولیت  که دنوجود دارآمیز بک و جامعه مخاطره نایبرگاش تولید

شناختی یکی از مشهورترین و نظریه بومهستند.  زیست محیطزگارتر با استر و اعی ایمنیابی به شرایط اجتمدنبال دستبه و دانندبشر از طبیعت می
حل خطر اکولوژیکی، در توسعه فنی پرکاربردترین نظریاتی است که درصدد آشتی دادن منافع انسان و حفظ طبیعت است. براساس این نظریه راه

های اجتماعی رفیتظتوان با تکیه بر ر حاضر میصعی است که در عدم ه. این نظریگیردداری سبز قرار نهفته است و جهان باید در مسیر سرمایه
شناختی، تحلیل این موضوع به پیش برد. هدف اصلی نوسازی بوم یمحیطت اکوتوریسم را با رعایت مالحظات زیستعبومیان، امکان توسعه صن

 (. 2: 1395و جعفرزاده گوغری،  محمدینیز توسعه یابد ) مساکوتوری ل صنعتمحیطی مدیریت شوند و در عین حاهای زیستاست که چگونه بحران

                                                 
4  .  Sadler 

5. Dunlap 

6. Van- Liere 
7. Treadmill of Production  

8. Schnaiberge 

ب مسئولیت کم قط

 انسان

همه گردشگری در 

 اکوتوریسم

 ز منابع(افعال )کمک برای حفاظت  منفعل )به دنبال به حداقل رساندن خسارت(

 زیادقطب مسئولیت 

 انسان

 اکوتوریسم ناممکن
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 پیشینه تحقیق 
براساس نتایج  .را مطالعه نمودندنقش اکوتوریسم در توسعه پایدار شهری و روستایی جزیره قشم  (،1389)و نوربخش سراسکانرود اکبرپور 
 .4اکوتوریسم،  در زمینهتربیت نیروی انسانی  .3ریزی مناسب، همدیریت و برنام .2تأسیسات زیربنایی،  هتوسع. 1عوامل  هاآن پژوهش

دنیا در کنار  ههای زندوجود کارشناسان مسلط به زبان .5اکوتوریسم،  ههای وابسته بر افراد فعال در حوزنظارت مستقیم دولت و نهاد
گذاری خارجی برای جذب سرمایه .7ری، گشر بخش گردگذاری دسرمایه در زمینهجلب مشارکت بخش خصوصی  .6های توریستی، جاذبه
لزوم حفاظت و حمایت از مناطقی که دارای تنوع  .9بازاریابی و تبلیغات و  .8های گردشگری با عقد قرارداد و تسهیالت ویژه، فعالیت هتوسع

 هستند. یعیطب یگردشگر عوامل مؤثر بر توسعه، مهمترین هاها یا رویشگاهزیستی یا زیستگاه

منظور ارائه راهبردهای توسعه به ،3گذاری اقتصادی محدوده دریاچه سد کارون ارزش به مطالعه و ،(1390همکاران ) جوزی و
گردشگری طبیعت در منطقه،  هامکانات زیربنایی جهت توسعنشان داد که  پژوهشنتایج . پرداختند Aو  WOTاکوتوریسم به روش 

های گردشگری طبیعت در داخل و خارج کشور، تربیت ات مناسب جهت معرفی جاذبهغیایی در منطقه، تبلتسهیالت حمل و نقل و جابج
 هعنوان عوامل مؤثر بر توسعمراکز تفریحی و ورزشی متناسب در منطقه را به هراهنمایان متخصص گردشگری طبیعت در منطقه و توسع

 شناسایی کردند.اکوتوریسم 
تأسیسات  داد کهتایج تحقیق نشان ندادند.  مورد تحلیل قراران نورآباد ممسنی را تسوضعیت گردشگری شهر ،(1390وارثی و همکاران )

 . هستنداکوتوریسم  هعوامل مؤثر بر توسعخصوصی و وضیعت رفاهی و اقامتی  گذاری بخشزیربنایی، توجه دولت به مناطق، سرمایه
انجام  SWOTوحش دودانگه ساری با استفاده از روش  یت اکوتوریسم حیاتتدوین استراتژی مدیر به ،(1391) مهربان و همکاران

های طبیعی و فرهنگی در استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه موجود، معرفی و تبلیغات مناسب جاذبه هامطالعه آنبراساس نتایج دادند. 
منطقه  تربیششناسایی و معرفی بهتر و ر وظمنبهعمومی مردم  های گروهی و پایگاهای اینترنتی، ارتقای سطح آگاهیمنطقه از طریق رسانه

های آموزشی، هدایت اکوتوریسم در منطقه از طریق برگزاری دورهمنظور بهمناسب، افزایش تعداد راهنمایان محلی و بومی  تاز طریق تبلیغا
ذیر منطقه، تخصیص اعتبار و پنقاط مختلف گردشگرخدمات بهداشتی و رفاهی از قبیل سرویس بهداشتی، سطل زباله و آالچیق در  ارائه

گردشگری پایدار از طریق  ی در راستای توسعهزیست محیطهای مناسب، ارتقای سطح فرهنگ زیرساخت توسعهمنظور بهبودجه مناسب 
تی و کانات رفاهی و بهداشکافی و فراهم کردن امکانات مالی مناسب جهت بهبود وضعیت ام آموزش و تنویر افکار عمومی، تخصیص بودجه

 شناخته شد.اکوتوریسم  هعوامل مؤثر بر توسعاکوتوریسم منطقه،  تأسیسات زیربنایی توسعه
مورد مطالعه قرار دادند. ، SWOTوار با استفاده از مدل سبزه انیممز ریکو سمیاکوتور یهالیپتانس ،(1391امیراحمدی و همکاران )

معرفی منظور بهتبلیغات مناسب  نوردی با کاروان شتر، ارائهکویرنوردی و شنورهای رای برگزاری تشرایط مناسب ب ،نتایج پژوهشطبق 
 .هستنداکوتوریسم  بر توسعهتأثیرگذار عوامل های انتظامی جهت تأمین امنیت منطقه، های اکوتوریستی و ایجاد امنیت و شاخصپتانسیل

و  DEMATELهای کاشان با تلفیق تکنیک - ای بخش برزکتاهگردی روسعه طبیعتعوامل مؤثر بر توس، (1396شاطریان و همکاران )

ANP» ای و واگذاری مسئولیت اداره و منطقه -گذاران محلینشان داد عامل جلب مشارکت سرمایهها مطالعه آن. نتایج نمودند بندیاولویت
گیری و نیز فصل وص در فصل گالببازدید از منطقه به خصگردی منطقه به آنان، عامل برگزاری تورهای دهی توسعه طبیعتسازمان

رسانی و ...( و عامل استفاده از مردم پردازها، دفاتر تبلیغاتی و اطالعها، گشتای )سفرگذاریرویش گیاهان دارویی و توسعه تسهیالت واسطه
مزایای گردشگری و بهبود نحوه هی و اطالعات آنان از گردی، افزایش آگاعنوان راهنمای تورهای طبیعتمند برای فعالیت بهمحلی و عالقه

 های اول تا سوم قرار گرفتند.برخورد با گردشگران به ترتیب در جایگاه
راهبردهای توسعه و ارائه  بیشه ایستگاه روستای در روستایی اکوتوریسمه توسع راهبردی ریزیبرنامهبه  ،(1397همکاران ) و سپهوند

پژوهش نشان داد در میان راهبردهای بازنگری، راهبرد تدوین قوانین و مقررات ویژه استفاده  تا پرداختند. نتایج ایناکوتوریسم در این روس
ها و جلوگیری از تخریب، آلودگی و از بین رفتن این منابع در روستا و در میان راهبردهای رقابتی/ تهاجمی، راهبرد ایجاد بهینه از جاذبه

 شناخته شده است.عنوان بهترین راهبرد ههای گردشگری بنمایشگاه
 :پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد عوامل موثر بر توسعه بازار اکوتوریسم در ایرانبندی به رتبه ،(1398) خضری داشسکن و جاریانح

م، وتوریسی توسعه بازار اکترین عامل اقتصادبااهمیت، های سفر و اقامت برای گردشگران از بدو ورود تا خروج از مقصدکاهش هزینه
ترین ها بااهمیتاندازهای محیطی و رنگبه متغیرهای نظیر ظواهر فیزیکی چشم تربیشتوجه  بهسازی فضای مراکز اقامتی و تجاری و

 نکارآفریناگذاران و های تشویقی دولت در جذب سرمایهفرهنگی توسعه بازار اکوتوریسم و ارائه تسهیالت و اتخاذ سیاست -امل اجتماعیوع
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 . استعامل سیاسی قانونی مربوط به توسعه بازار اکوتوریسم در ایران  نتریبااهمیت

ها و بررسی ضعف و ناحیه بیستوندر  روستایی کرمانشاه شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگریآسیببه  ،(1398همکاران ) و میرزایی
های گردشگری یکی از عوامل مؤثر شان داد توسعه فعالیتنتایج پژوهش ن .پرداختندپیامدهای مطلوب و نامطلوب اکوتوریسم در این ناحیه 

عنوان موانع و توان بهرا میمحیطی زیستدر بروز تغییرات اقتصادی و اجتماعی در سطح ناحیه بیستون بوده است. از طرفی اثرات مخرب 
 این ناحیه دانست. زیست محیطهای جدی در تخریب آسیب

های تحلیل عاملی تأییدی، ریزی راهبردی اکوتوریسم پایدار در شهرهای کوچک با استفاده از مدلبرنامهبه  ،(1398صیادی )پور و قلی
SWOT  وQSPM »ها مطالعه آن هابه تعیین راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان ماسال در غرب استان گیالن پرداختند. یافته

 کارانه است.این شهرستان، استراتژی محافظه ردریسم ا برای توسعه اکوتواستراتژی قابل اجر داد کهنشان 
شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی استان به  ،(1398امیری و همکاران )

ام و در نهایت عوامل رفتاری، جنری روستایی و اکوتوریسم ابندی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگدر این پژوهش رتبه پرداختند. هرمزگان
 ای به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند.عوامل ساختاری و عوامل زمینه

های گردشگری استان شناسایی معیارها و سنجش سطح توسعه اکوتوریسم پایدار در بین قطببه  ،(1398اسدپوریان و همکاران )
پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد از بین معیارهای  AHPاستفاده از روش  اوتوریسم پایدار بتوسعه اک معیارهای براساسلرستان 

پذیرش اجتماعی و »، «جذابیت تفرجی»، «وضعیت طبیعی»، «امنیت گردشگران»سنجش توسعه اکوتوریسم پایدار به ترتیب معیارهای 
« های اقتصادی برای منطقهایجاد فرصت»، «های دولتی از منطقهحمایت»، «های گردشگریوجود زیرساخت»، «مشارکت مردم محلی

 رتبه اول تا هفتم را کسب کردند.
 موفقیت عوامل اصلی از دسته ارائه دادند. در این پژوهش سه های اکوتوریسمپروژه برای ارزیابی موفقیتطرحی  ،(2008) پارکر و خار

 باید کارآفرین اکوتوریسم، پروژه یک پایداری ارزیابی است. در هداقتصادی ارائه ش( 3) و معهاج( 2) محیط،( 1) های اکوتوریسم شاملپروژه
 در اکوتوریسم موفقیت عوامل درک برای چارچوبی ،شده است سعی در این تحقیق. کند به خوبی درک را پروژه موفقیت حیاتی عوامل

 مطمئن تواندمی کارآفرین که است معنی نای به موفقیت حیاتی عوامل رکبراساس نتایج این تحقیق د .شود ارائه آفریقا جنوب کشورهای
 .برخوردار است موفقیت برای اساسی الزامات انتخابی، از پروژه که باشد

ها به نتایج مطالعه آن با توجهرا بررسی نمودند.  تایوان(، عوامل کلیدی موفقیت در صنعت اکوتوریسم 2011و همکارانش ) لی
 سمیبر توسعه اکوتور رگذاریعوامل تأثترین منابع محلی، رشد و توسعه و نوآوری و خدمات مهم ،های بازاریابییریت، فعالیتدزیرساخت و م

 شناخته شدند. وانیدر تا
 براساس نتایج های منابع طبیعی پرداختند.(، عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم، با تأکید بر نقش تعاونی2012) و ملک محمدی شمشاد
 اندازهای طبیعی به بخش گردشگری، استفاده از منابع طبیعیباط بین بخش خصوصی و دولتی، اجاره چشمترعواملی مانند اها مطالعه آن

عنوان عوامل مؤثر در توسعه اکوتوریسم به در زمینهریزی مناسب جذب گردشگران اکوتوریست، کسب درآمد از اکوتوریسم و برنامه منظوربه
 اخته شدند.ناکوتوریسم ش

 سال از پس سریالنکا جنوب در زمین پوشش/زمین کاربری تغییرات بر تاالب گسترش اثرات بررسی به ،(0152) فرناندو و شریف
 مقوله چهارده. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد GIS از استفاده با 2011 تا 1983 سال از تاالب منطقه در فضایی تغییرات. پرداختند 1980

 نشان تصویر بندیطبقه و تفسیر از حاصل نتایج .شدند بندیطبقه و شناسایی مطالعه این اهداف انعکاس ورظنمبه زمین پوشش و کاربری
 توسعه برای تاالب توسعه همچنین فرایند. است گرفته صورت سیل کنترل طرح اجرای از پس زمین کاربری تغییرات اکثر که دهدمی

 .بود هداخو مفید سریالنکا در اکوتوریسم

نتایج نشان داد منطقه  .گرجستان پرداختند جنوب در اکوتوریسم توسعه هایفرصت در تحقیقی به بررسی ،(2017) و چاچاوا اخوشتری
 توسعه برای ایبرجسته مکان معدنی، هایچشمه وجود فرهنگی، و تاریخی میراث طبیعی، شرایط مکانی، موقعیت دلیل به جنوب گرجستان

                                                 
9. Parker & Khare  

10. Lee 

11. Shemshad & Malekmohammadi  
12. Fernando & Shariff  

13. Khoshtaria & Chachava 
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 .تسا گرجستان در یسمراکوتو گسترده
ها نشان داد که جذابیت، مدیریت (، توسعه اکوتوریسم در تایلند را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آن2019و همکاران ) تسنگ

 باشند.های اکوتوریسم و مشارکت جامعه محلی، عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم میهای محیطی، فعالیتتسهیالت، نگرانی

 داد نشان نتایجند. ای در هند پرداختپایدار در منطقه اکوتوریسم توسعه برای استراتژی چند ارائه به پژوهشی در ،(0202و همکاران ) ملیک
 SWOTبراساس نتایج حاصل از روش  .است مواجه کنندگان بازدید رضایت سطح با رابطه در زیادی مشکالت با منطقه مورد مطالعه که
 و ضعف نقاط روی باید کند، ترویج مشخص یا درست هایاستراتژی طریق از را اکوتوریسم پایدار توسعه واهدخمی محلی دولت اگر

 .بهبود بخشد را خدمات کیفیت همچنین و دهد کاهش را محیطیزیست اثرات که کند تمرکز هاییفرصت

توسعه اکوتوریسم )تسنگ و  رببندی عوامل مؤثر تیاولو و شناسایی هزمین اتی درمطالعکنون داد که تا قبلی نشان هایپژوهشمرور 
( و یا ارائه 1398، اسدپوریان و همکاران، 1396، شاطریان و همکاران، 1398، امیری و همکاران، 2011، لی و همکاران، 2019همکاران، 

پور و قلی ،1398 همکاران، و یی، میرزا1397 همکاران، و ، سپهوند2020ملیک و همکاران، راهبردهایی جهت توسعه این نوع گردشگری )
و معلولی  علیو تعیین روابط  توسعه اکوتوریسم مؤثر بر بررسی عوامل هزمین جامعی درحال مطالعه  ( ارائه شده است. با این1398صیادی، 
در . دونم اقدام و یزیرمهابرن هاآن توسعه برای و شناسایی را منطقههر استعدادهای توانمی بررسی عوامل باانجام نشده است.  هابین آن
 طور خالصه آورده شده است:عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم به ،1جدول 

 

  بر مبنای پیشینه تحقیق عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم. 1جدول 

 منبع عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم

 (2011کاران )مهلی و  وآوری و خدماتنهای بازاریابی، منابع محلی، رشد و توسعه و زیرساخت و مدیریت، فعالیت

منظور جذب گردشگران اندازهای طبیعی به بخش گردشگری، استفاده از منابع طبیعی بهارتباط بین بخش خصوصی و دولتی، اجاره چشم
 اکوتوریسم در زمینهریزی مناسب اکوتوریست، کسب درآمد از اکوتوریسم و برنامه

 (2012و ملک محمدی ) شمشاد

 (2005پارکر و خاره، ) نی مناسب، اقتصادیونماعی، سیستم قات، اجتخزیرسا

 (2015فرنادو و شریف ) ی، توانمندسازی جامعه محلی، اقتصادی، آگاهی بخشی به جامعه محلیمشارکت بخش خصوص، مناسب تیریمد

 (2017چاکاوا، ) وخوشتاریا  ن، اقتصادیاهای بازاریابی برای جذب گردشگرها و امکانات، استفاده از برنامهتوسعه جاده، زیرساخت

 (2019تسنگ و همکاران ) های اکوتوریسم و مشارکت جامعه محلیهای محیطی، فعالیتجذابیت، مدیریت تسهیالت، نگرانی

ی فگردشگری طبیعت در منطقه، تسهیالت حمل و نقل و جابجایی در منطقه، تبلیغات مناسب جهت معر امکانات زیربنایی جهت توسعه
مراکز تفریحی و  یعت در داخل و خارج کشور، تربیت راهنمایان متخصص گردشگری طبیعت در منطقه و توسعهبطهای گردشگری جاذبه

 ورزشی متناسب در منطقه
 (1390جوزی و همکاران )

 (1390اران )کوارثی و هم گذاری بخش خصوصی و وضیعت رفاهی و اقامتیتأسیسات زیربنایی، توجه دولت به مناطق، سرمایه

های منظور معرفی پتانسیلتبلیغات مناسب به نوردی با کاروان شتر، ارائهسب برای برگزاری تورهای کویرنوردی و شنانشرایط م
 های انتظامی جهت تأمین امنیت منطقهاکوتوریستی و ایجاد امنیت و شاخص

 (1391امیراحمدی و همکاران )

 (1395آبادی و همکاران )امیدی نجف ترویجی -ایی و طبیعی، آموزشییفجتماعی، فرهنگی، جغرااگذاری، اقتصادی، زیرساختی، سیاست

 (1396شاطریان و همکاران ) هاموقعیت جغرافیایی وجاذبه، حفاظت طراحی پایدار و، حفاظت طراحی پایدار و، گذاریمشارکت و سرمایه، امکانات بهبود خدمات و

 (1396) همکاران و احمدی گذاری، جغرافیایی، مدیریت، سیاستتاریزی، تبلیغ، برنامهیزیرساخت، توان محلی، بازاریاب

های ها، امنیت گردشگران، پذیرش اجتماعی و مشارکت مردم محلی، ایجاد فرصتوضعیت طبیعی، جذابیت تفرجی، وجود زیرساخت
 های دولتیاقتصادی، حمایت

 (1398) همکاران و اسدپوریان

 (1398امیری و همکاران ) ایینهمزعوامل ، عوامل رفتاری ،عوامل ساختاری

به متغیرهای نظیر ظواهر فیزیکی  تربیشتوجه  هسازی فضای مراکز اقامتی و تجاری و، های سفر و اقامت برای گردشگرانکاهش هزینه
 گذاران و کارآفرینانهیهای تشویقی دولت در جذب سرماارائه تسهیالت و اتخاذ سیاست، هااندازهای محیطی و رنگچشم

 (1398) خضری داشسکن و جاریانح
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 پژوهشانجام  روش
آماری این تحقیق را خبرگان آشنا با صنعت گردشگری و اکوتوریسم  هاین پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. جامع

خبرگان این پژوهش  استفاده شد. یققحهای تنمونه نتخابی اابرگیری هدفمند در این تحقیق از روش نمونه دادند.یزد تشکیل  شهردر 
)نیمی از خبرگان از اعضای هیأت علمی و سال سابقه فعالیت در حوزه مرتبط با تحقیق  5ارشد و دکتری با حداقل  دارای مدرک کارشناسی

قیق و نظرخواهی از حتامع ادبیات ا با مرور جدمنظور ابت بدین مدرسین دانشگاه و نیمی از آنان از فعالین در صنعت گردشگری( بودند.
استخراج شدند. ابزار گردآوری اطالعات  شهراکوتوریسم در این  هیزد، عوامل مؤثر بر توسع شهربه گردشگری و اکوتوریسم در  آشنا خبرگان

مبنای طیف رب، عوامل بر یکدیگرأثیر تها خواسته شد نظر خود را درباره میزان که در اختیار خبرگان قرار گرفت و از آنپرسشنامه است 
به میزان تأثیر هر  خبرگان بود و (2)جدول  عامل شامل شانزده مذکور هپرسشنام تأثیر تا تأثیر خیلی زیاد مطرح کنند.تایی از کامال بیپنج

 در احتمالی تابهاما و شد بررسی ناخبرگ توسط محتوایی و صوری روایی نظر از ابتدا در پرسشنامهدادند.  امتیاز عامل نسبت به عامل دیگر

 . آمددست به 7/0 پایایی ابزار .شد رفع آن
 اکوتوریسم در شهر یزد هعوامل مؤثر در توسع. 2جدول 

 اکوتوریسم در شهر یزد عوامل مؤثر بر توسعه

 (1) تأسیسات زیربنایی توسعه

 (2) ریزی مناسبمدیریت و برنامه

 (3) اکوتوریسم مینهز ردتربیت و آموزش نیروی انسانی 

 (4) اکوتوریسم های وابسته بر افراد فعال در حوزهنظارت مستقیم دولت و نهاد

 (5) های توریستیدنیا در کنار جاذبه های زندهوجود کارشناسان مسلط به زبان

 (6) گذاری در بخش گردشگریسرمایه در زمینهجلب مشارکت بخش خصوصی 

 (7) گردشگری با عقد قرارداد و تسهیالت ویژه یهافعالیت برای توسعه گذاری خارجیجذب سرمایه

 (8) المللی(های گردشگری منطقه در ابعاد ملی و بینبازاریابی و تبلیغات )تنویر افکار عمومی و معرفی جاذبه

 (9) میزبان( )جامعه شهروندان به پذیریتوریست فرهنگ ترویج و گردشگری توسعه سازیفرهنگ

 (10) در منطقه تیش در جهت افزایش امنالت

 (11) ها(های راهنما برای گردشگران و آموزش آنرسانی و تدوین دفترچهتوسعه و تجهیز مسیر اکوتوریستی )وجود عالئم اطالع

 (12) تربیشهای منظور تشدید اخذ جرایم و اعمال محدودیتبه یمحیطوضع قوانین زیست

 (13) د با مراکز تولید آلودگیمنظور برخوری بهستزی طمحیاعمال دقیق قوانین 

 (14) نوردی با کاروان شتر و اجرای موسیقی سنتیهایی برای پر کردن اوقات فراغت گردشگران مانند کویرنوردی و شنتدارک برنامه

 (15) ایجاد تسهیالت امدادی در سطح منطقه

 (16) طقهای گردشگری این مناهای آموزشی در خصوص تربیت راهنمایان تور آگاه به توانمندیبرگزاری دوره

 

ین منظور در تحقیق رای اب گردید.فازی روابط علّی بین عوامل تعیین  DEMATELها با استفاده از روش آوری پرسشنامهپس از جمع
 استفاده شد.  3می فازی مطابق جدول برای رفع عدم اطمینان، از معیارهای کالحاضر 

 

 تناظر اعداد کالمی با عبارات کالمی. 3جدول 

 تأثیربسیار زیاد تأثیرزیاد تأثیرمتوسط تأثیرکم تأثیرکامالٌ بی عبارات کالمی

 (75/0، 1، 1) (5/0، 75/0، 1) (25/0، 5/0، 75/0) (0، 25/0، 5/0) (0، 0، 25/0) مقادیر کالمی

 

 العهمحدوده مورد مط
ایران و مرکز  یشهرهایکی از کالنیزد . کیلومتر مربع اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان است 2397یزد با وسعت شهر 
در دشتی گسترده به نام دشت  های شیرکوهزد در بین رشته. یباشد که در مجاورت و نزدیک به مرکز ایران استمی دو شهرستان یز استان

درجه  40دقیقه تا  53درجه و  15، در خرانقو  شیرکوههای ای خشک و پهناور بین کوهشهرستان یزد در دره. استقرار گرفتهیزد ـ اردکان 
نقطه  مختصات جغرافیاییاز نظر است. دقیقه پهنای شمالی واقع شده 32درجه و  15دقیقه تا  31درجه و  46دقیقه درازای خاوری و  54و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87_(%D8%AA%D9%81%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87_(%D8%AA%D9%81%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 .در این شهر قرار دارد (ساعت مارکار) مرکزی ایران

 تفتو از جنوب به شهرستان  استان اصفهانبه  غرب، از بافق به شهرستان شرقاز  ،اردکان ستان از سوی شمال به شهرستاناین شهر
 .متر است 1200شود. میانگین بلندی شهرستان یزد از سطح دریا محدود می

مرکزی ایران نیز است. بارش اندک  فالتترین عوامل طبیعی چیره بر مناسبگیرنده نا دربر فالت ایرانرار گرفتن در بخش مرکزی ق
عواملی هستند،  شدید، دور بودن از دریا، نزدیکی با کویر خشک و پهناور نمک، رطوبت نسبی کم همراه با گرمای بسیار، از تبخیرهمراه با 

 . آورده است. گذشته از آن، در این منطقه نوسان شدید درجه حرارت نیز وجود دارد ترین مناطق ایران درکه یزد را به گونه یکی از خشک
 

 

 
 شهر یزدمورد مطالعه  طقمناموقعیت  .2شکل 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_(%DB%8C%D8%B2%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_(%DB%8C%D8%B2%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1
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 هایافته

. باشد(به ترتیب جمع مقادیر مرتبط با نظرات خبرگان می iRو  iDاست )در این تکنیک  R-D مقادیر دهنده نشان ،4جدول  اطالعات

عوامل تأثیرگذار به این معنی است که این عوامل تأثیر مستقیم بر سایر عوامل . است عامل تأثیرگذاری دهنده نشان مقادیر بودن مثبت
ریزی عوامل مدیریت و برنامه، اکوتوریسم در شهر یزد هتوسعاز بین عوامل مؤثر بر  ،4براساس جدول دارند.  ر یزدر شهاکوتوریسم د هتوسع

اکوتوریسم،  ههای وابسته بر افراد فعال در حوزاکوتوریسم، نظارت مستقیم دولت و نهاد در زمینهمناسب، تربیت و آموزش نیروی انسانی 
 پذیریتوریست فرهنگ ترویج و گردشگری هتوسع سازیفرهنگهای توریستی، دنیا در کنار جاذبه ههای زندزبانوجود کارشناسان مسلط به 

منظور تشدید اخذ جرایم و اعمال به محیطیمیزبان(، تالش در جهت افزایش امنیت در منطقه، وضع قوانین زیست ه)جامع شهروندان به
 و مدیریت» هایباشند. از بین عوامل تأثیرگذار، عاملمی اکوتوریسم در شهر یزد هسعوتبر  تأثیرگذار عواملاز  تربیشهای محدودیت

 بر را تأثیر ینتربیش عبارتی به و دارد اکوتوریسم توسعه زمینه دز را اثرگذاری ینتربیش «زیربنایی تأسیسات هتوسع» و «مناسب ریزیبرنامه
 .دارند عوامل سایر

 اکوتوریسم در شهر یزد هعتوس بر رعوامل تأثیرگذا. 4جدول 

 12 10 9 5 4 3 2 عوامل تأثیرگذار

 00045/0 00529/0 00014/0 0011/0 010057/0 01611/0 05046/0 مقدار

 

 هر اهمیت میزان که است D+R مقادیر بیانگر ،5جدول ، نشان داده شده است. 5میزان )شدت( تأثیرگذاری هریک از عوامل در جدول 
شدت عوامل تأثیرگذار در جدول  .دارد باالیی اهمیت «مناسب ریزیبرنامه و مدیریت» عامل تأثیرگذار، عوامل بین از هد،دمی ننشا را عامل

 دهد.مجموع اثرگذاری و اثرپذیری هر عامل تأثیرگذار را نشان می 5
 

 اکوتوریسم در شهر یزد هبر توسع شدت عوامل تأثیرگذار. 5جدول 

 12 10 9 5 4 3 2 عوامل تأثیرگذار

 007/0 033/0 016/0 009/0 013/0 029/0 059/0 مقدار

 

 در زمینهتأسیسات زیربنایی، جلب مشارکت بخش خصوصی  هتوسع، عوامل یزد شهراکوتوریسم در  هتوسعاز بین عوامل مؤثر بر 
رارداد و تسهیالت ویژه، د قی با عقهای گردشگرفعالیت هگذاری خارجی برای توسعگذاری در بخش گردشگری، جذب سرمایهسرمایه

المللی(، توسعه و تجهیز مسیر اکوتوریستی های گردشگری منطقه در ابعاد ملی و بینبازاریابی و تبلیغات )تنویر افکار عمومی و معرفی جاذبه
منظور به حیطیمتانین زیسها(، اعمال دقیق قوهای راهنما برای گردشگران و آموزش آنرسانی و تدوین دفترچه )وجود عالئم اطالع

نوردی با ، کویرنوردی و شنهایی برای پر کردن اوقات فراغت گردشگران مانند اسکی روی شنبرخورد با مراکز تولید آلودگی، تدارک برنامه
آموزشی  هایری دورهکاروان شتر و استفاده از نوازندگان برای اجرای موسیقی سنتی و بومی، ایجاد تسهیالت امدادی در سطح منطقه، برگزا

اکوتوریسم در  هعوامل تأثیرپذیر در توسع ،6های گردشگری این مناطق مطابق جدول در خصوص تربیت راهنمایان تور آگاه به توانمندی
 .باشندمی یزد شهر

عوامل  .تندهس یرپذیرتأث عوامل نوع از عوامل مطرح شده که است این بیانگر مقادیر بودن منفی که است D-R مقادیر بیانگر ،6جدول 
نداشته و از عوامل دیگر تأثیر  اکوتوریسم در شهر یزد هتوسعبه این معنی است که این عوامل تأثیر مستقیم بر سایر عوامل تأثیرپذیر 

 نشان داده شده است. 6ها در جدول میزان )شدت( تأثیرپذیری آن پذیرد.می
 

 ددر شهر یزاکوتوریسم  هبر توسععوامل تأثیرپذیر . 6جدول 

 16 15 14 13 11 8 7 6 1 تأثیرپذیروامل ع

 -002/0 -008/0 -008/0 -011/0 -006/0 -001/0 -021/0 -004/0 -010/0 مقدار

 

 بخش مشارکت جلب» عامل تأثیرپذیر، عوامل بین از دهد،می نشان را عامل هر اهمیت میزان که است D+R مقادیر بیانگر 7جدول 
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، مجموع اثرگذاری و 7در جدول عوامل تأثیرپذیر شدت  .دارد باالیی اهمیت «گردشگری بخش در گذاریسرمایه در زمینه خصوصی
 دهد. را نشان میتأثیرپذیر اثرپذیری هر عامل 

 اکوتوریسم در شهر یزد هبر توسععوامل تأثیرپذیر شدت  .7جدول 

 16 15 14 13 11 8 7 6 1 تأثیرپذیرعوامل 

 018/0 010/0 019/0 011/0 015/0 029/0 049/0 056/0 033/0 مقدار

، متناظر با شماره 3های نشان داده شده در شکل است. شماره 3یزد مطابق شکل  شهراکوتوریسم در  هنمودار عوامل مؤثر بر توسع
 .هددنشان می باشد. در این نمودار محور طولی و عرضی مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر عامل رامی 2عوامل موجود در جدول 

 

 
 یزد شهراکوتوریسم  هعوامل مؤثر بر توسع یو تأثیرپذیر یشدت تأثیرگذار. 3شکل 

 گیریبحث و نتیجه
از روش  جهت بررسی ساختار اکوتوریسم در این پژوهشباشد. اکوتوریسم در یزد می ههدف از انجام این تحقیق کمک به توسع

DEMATEL  .گیری چندمعیاره ابزاری مؤثر در درک روابط بین عوامل های تصمیمشرو استفاده ازدر محیط فازی استفاده شده است
گذاران دولتی و  مشیگیرندگان و خط گیری، به تصمیمعنوان یک ابزار تصمیممؤثر بر توسعه اکوتوریسم است. استفاده از این روش به

اندازهای بکر زمینه های طبیعی و چشمر، جاذبهکشوری موجود در گردشگ هایفرصتاز میان جوامع محلی کمک قابل توجهی خواهد کرد. 
 شهرهای طبیعی آن موجب شده است که این یزد و نیز تنوع جاذبه شهرموقعیت جغرافیایی را برای توسعه اکوتوریسم فراهم کرده است. 

راین نیاز به ارزیابی عوامل مؤثر بر ناباشته باشد. بد اکوتوریسمهای بالقوه و بالفعل جهت توسعه پتانسیل الزم را برای استفاده از فرصت
  یزد، ضروری است. شهردر  اکوتوریسمهای طبیعی و توسعه ، با توجه به اهمیت توجه به جاذبهاکوتوریسمتوسعه 

ان (، لی و همکار2019های تسنگ و همکاران )در تحقیقبا عوامل در نظر گرفته شده  ، همسوعوامل مطرح شده در این تحقیق
 و (، احمدی1396(، شاطریان و همکاران، )1395آبادی و همکاران )(، امیدی نجف2005(، پارکر و خاره، )2017اریا و چاکاوا، )وشت(، خ2011)

 .است (1398) همکاران و اسدپوریان و (1398) همکاران و ، میرزایی(1397) همکاران و ، سپهوند(1396) همکاران

 گذاریسرمایه در زمینه خصوصی بخش مشارکت جلب»و « مناسب ریزیبرنامه و یریتمد» هایعامل کهنشان داد حاضر تایج مطالعه ن
و آبادی نجفامیدی  هایهای تحقیق با یافته. یافتهتأثیرپذیرند و تأثیرگذار ترین عواملبه ترتیب از جمله مهم« گردشگری بخش در

  اشد.بمی ( همسو2015و فرنادو و شریف ) (2012) ملک محمدی(، شمشاد و 1396(، احمدی و همکاران )1383همکاران )
 باید که است این بیانگر نتایج طرفی از. کرد استفاده اکوتوریسم توسعه بر مؤثر عوامل بهتر شناخت برای توانمی تحقیق این نتایج از

اسب، تربیت و آموزش نیروی من ریزیو برنامهمدیریت مانند  آمدهدست به علی عوامل مدیریت برای را مناسبی هایسیاست و راهبردها
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های اکوتوریسم، وجود کارشناسان مسلط به زبان ههای وابسته بر افراد فعال در حوزاکوتوریسم، نظارت مستقیم دولت و نهاد در زمینهانسانی 
میزبان(، تالش  ه)جامع انشهروند به ذیریپتوریست فرهنگ ترویج و گردشگری هتوسع سازیفرهنگهای توریستی، دنیا در کنار جاذبه هزند

 عواملی عنوانبه تربیشهای تشدید اخذ جرایم و اعمال محدودیتمنظور  به محیطیزیستدر جهت افزایش امنیت در منطقه و وضع قوانین 
 .داد قرار کار دستور در ،دارند ی در توسعه اکوتوریسم شهر یزدتربیش اثرگذاری که

 

 راهکارها
 شود:راهکارهای زیر پیشنهاد می ژوهشپهای ه به یافتهبا توج

 ؛نظر مورد مناطق در الزم یهازیرساخت توسعه ریزی در جهتبرنامه 
 ؛های تبلیغاتیتقویت و توسعه برنامه  
 ؛های آموزشی موردنیاز نیروی انسانی فعال در این زمینهبرگزاری دوره 
 ؛اکوتوریسم توسعه هایطرح در گذاریسرمایه هایفرصت عنوانبه مندعالقه انگذارسرمایه به اکوتوریسم مستعد مناطق معرفی 
 ؛اکوتوریسم هایپارک و کویرنوردی هایکمپ اندازیراه و ایجاد 
 ؛باالی منطقه و جلب مشارکت بخش خصوصیهای گذاری با توجه به پتانسیلهای سرمایهتقویت ظرفیت 

 ؛از حد گردشگران به منطقه )در نظر گرفتن ظرفیت تحمل(بیش  ورود یعی به دلیلهای طبجلوگیری از تخریب مناطق و جاذبه 
  ؛های دولتی و خصوصی مرتبط با اکوتوریسم شهرجانبه ادارات و سازمانتالش جهت جذب همکاری همه 
 ؛ریزی جهت توسعه و بهبود مسیرهای دسترسیبرنامه 
  ؛منطقه یردشگرگ توسعه اشکال ینتعی و ریزیبرنامه فرآیند جوامع محلی درمشارکت دادن 
 های توسعه اکوتوریسم در شهرسازی مناسب برای ساکنان این مناطق و آگاهی این افراد از مزیتآموزش و فرهنگ. 
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دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه . های مرتبطگردشگری شهری و نظریه .(1395) پور، کیواناهلل و علیحمدی، امانا
 .بلباشهر آوران دانش موسسه علمی تحقیقاتی کومه علممؤسسه برگزارکننده:  ،شهری

(. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در نواحی روستایی شهرستان زنجان مورد: روستاهای 1396غی، مهدی و سلطانی، مینا )؛ چرااحمدی، منیژه
 .215-231، 6، نامه گردشگری روستایی(فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی )ویژهدشت سهرین. 

های . شناسایی معیارها و سنجش سطح توسعه اکوتوریسم پایدار در بین قطب(1398المرضایی، سعید )اسدپوریان، زینب؛ رحیمیان، مهدی و غ
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 .483-499(، 3)50، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایرانگردشگری استان لرستان. 
زیره قشم(. دی )جوستایی نمونه مور(. نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار شهری و ر1389اکبرپور سراسکانرود، محمد و نوربخش، فاطمه )

 .61-76، 132، فصلنامه مسکن و محیط روستا
های مناسب برای اکوتوریسم با استفاده از (. ارزیابی مکان1396اکبری قوچانی، هدی؛ فتاحی مقدم، مهدی؛ آقاجانی، حسین و فتاحی مقدم، محمدرضا )

 .87-104(، 57)17، فضای جغرافیایی نشریهشهرستان مشهد(.  )مطالعه موردی: GISگیری چندمعیاره فازی در محیط تصمیم
 .28-18(، 21) 6، فصلنامه فرهنگ یزدهای طبیعی گردشگری در استان یزد. (. جاذبه1383امیدوار، کمال )

کوچک. اسان مطالعه موردی: لو(. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم؛ 1395اهلل حسینی. سیدجمال )بین، آنیتا و فرجآبادی، مریم؛ حقامیدی نجف
 .11-22(، 35)9، های ترویج و آموزش کشاورزیفصلنامه پژوهش

های اکوتوریسم کویر (. تعیین پتانسیل1391) باریکی، زکیهراد، محمد؛ پورهاشمی، سیما؛ قرائی، هادی و آب؛ معتمدیابوالقاسم ،امیراحمدی
 .75-55(، 8)2 اطق خشک،یی منمطالعات جغرافیا فصلنامه. SWOTوار با استفاده از مدل ممزیان سبزه

شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب (. 1398الدین؛ رنجبر، محمدحسین و باقری، مهدی )امیری، فوژان؛ محبی، سراج
 .95-104(، 35)9، یاریزی منطقهفصلنامه برنامه. اکوتوریسم و گردشگری روستایی )مورد مطالعه: استان هرمزگان(

(. راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان. 1390پور، امید )سجاسی قیداری، مجید و حسن ی، سیدعلی؛ رحمانی، خلیل؛بدر
 .31-54(، 6)2، های روستاییپژوهش

هی: دپژوری در شهرها )مورتحلیل کمی بر نقش مدیریت شهری در ارتقای صنعت گردشگ(. 1397الدینی، علی )بهرامیان، محسن و شمس
 .131-140(، 32)9، ریزی شهرینشریه پژوهش و برنامه. شهر مرودشت(

ی اکوتوریسم در مناطق زیست محیط(. ارزیابی اثرات 1397جهانی، علی؛ شیرانی سرمازه، نازنین؛ گشتاسب میگونی، حمید و اعتماد، وحید )
 .25-36(، 17)9، زیست محیطهای فصلنامه پژوهششده. حفاظت

با استفاده از الگوی  های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی اطراف استان یزدررسی پتانسیل(. ب1389هر و زندی، ابتهال )منوچجهانیان، 
 .61-74، 42، های جغرافیای انسانیژوهشپ. SWOTتحلیل 

ارائه راهبردهای  منظوربه 3 اروندوده دریاچه سد کگذاری اقتصادی مح(. ارزش1390جوزی، سیدعلی؛ رضایان، سحر و ایرانخواهی، مهدی )
 .136-125 (،2)64، زیست محیطمجله . Aو  WOTتوسعه اکوتوریسم به روش 

المللی توسعه چهارمین کنگره بین. عوامل موثر بر توسعه بازار اکوتوریسم در ایران(. 1398یدسجاد )خضری داشسکن، س رضیه وحجاریان، م
 ، تبریز.ری ایرانردشگو گ زیست محیط، کشاورزی، منابع طبیعی

ریزی نشریه مطالعات برنامه(. نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار گردشگری شهرستان بهشهر. 1394ریاحی، وحید و قاسمی، علی )
 .29-44(، 31)10، های انسانیسکونتگاه
 .1-15(، 3)7، ه مدرسمجلهای توسعه پایدار از منظر اکوتوریسم. (. چالش1382السادات )زاهدی، شمس

 طباطبائی. عالمه تهران: انتشارات دانشگاه (.زیست محیطپایدار )با تکیه بر  اکوتوریسم و توریسم مبانی(. 1390السادات )شمس زاهدی،
اه یستگموردی: روستای ا ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم روستایی )مطالعه(. برنامه1397سپهوند، رضا؛ جعفری، محمد؛ سپهوند، لیال و احمدی، امین )

 .263-276(، 2) 50، های جغرافیایی انسانیپژوهشبیشه(. 
دو فصلنامه بندی، مدیریت حفظ و توسعه(. های اکوتوریسم روستایی در مازندران )پهنه(. قابلیت1390) ، مهیارسجادیان، ناهید و سجادیان

 .78-59، 27، مدیریت شهری
گردی روستاهای بخش بندی عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت(. اولویت1396ری، زهرا )منتص؛ غالمی، یونس و شاطریان، محسن؛ کیانی سلمی، صدیقه

 .131-154(، 44)17، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. ANPو  DEMATELهای کاشان با تلفیق تکنیک -برزک
مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت  (.1397جوران، مرضیه )فرد، طاهره و تاصیف، محمدحسن؛ رستگار، احمد؛ طالبی، سعید؛ کریمی

 .239-250(، 18)9، زیست محیطهای دو فصلنامه پژوهش)مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس(.  زیست محیطاز 
ان دنا با استفاده از ارزیابی هرسته اکوتوریسم در ش(. شناسایی مناطق بالقوه توسع1397نیا خیبری، وجیهه؛ میرسنجری، میرمهرداد و لیاقتی، هومان )قربان

 . 316-329(، 3)12، نشریه مرتعهای ترکیبی ویژه. چندمعیاره شاخص
های تحلیل عاملی تأییدی، ریزی راهبری اکوتوریسم پایدار در شهرهای کوچک با استفاده از مدل(. برنامه1398پور، یاسر و صیادی، محمدعلی )قلی

SWOT  وQSPM .1-16(، 37)11، ت شهریدیریصلنامه مطالعات مف. 
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نشریه معماری (. بررسی استراتژی مدیریتی توسعه پایدار اکوتوریسم در شهر تنکابن. 1394گر محمدی، شعیب و هاشمی، سید یوسف )کاسه
 .11-22(، 2)3، و شهرسازی پایدار

همایش ملی فرهنگ گردشگری . شناختیی بوموسازتوجه به نظریه ن قویت اکوتوریسم: با(. ت1395محمدی، نعیما و جعفرزاده گوغری، امیر )
 .1-30، موسسه علمی پژوهشی مهراندیشان ارفع با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان: و هویت شهری

 دهایپتانسیل و راهبر (. تحلیل و ارزیابی1391پناه اسرمی، مهدی )اکبر؛ نوربخش، سیده فاطمه و یزدانپور، علیمقصودی، مهران؛ شمسی
 .41-25(، 7)2، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشکتوسعه اکوتوریسم منطقه مرنجاب. 

(. تدوین استراتژی مدیریت اکوتوریسم حیات وحش دودانگه ساری با استفاده از 1391زاده، ماریا و ارجمندی، رضا )مهربان، رامونا؛ محمدی
 .116-103(، 2)7، منابع طبیعی فصلنامه علوم و فنون. SWOTروش 

شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه )مطالعه موردی: (. آسیب1398تبار، نصراهلل و استعالجی، علیرضا )میرزایی، آتنا؛ فالح
 .375-388(، 44)11، های نو در جغرافیای انسانینگرشناحیه بیستون(. 

های مناسب توسعه اکوتوریسم با استفاده از تلفیق مدل (. تحلیل پهنه1397پور، فرزانه )اسانپور، فرزانه و سناجی دومیرانی، صادق؛ فخرآبادی
FUZZY-AHP .91-107(، 29)8، مجله آمایش جغرافیایی فضا. مطالعه موردی: بخش ماهان. 

ی آن با اکوتوریسم لکردشهری و پیوند عم (. گردشگری1388نوری کرمانی، علی؛ ذوقی، ایوب؛ یاری حصار، ارسطو و عالیی، مسعود )
 .137-156(، 26)9 فصلنامه فضای جغرافیایی،مطالعه موردی: استان کردستان. 

فصلنامه (. تحلیل بر وضعیت گردشگری شهرستان نورآباد ممسنی. 1390وارثی، حمیدرضا؛ موسوی، سیدعلی و غالمی بیمرغ، یونس )
 .17070-17040(، 101)26، تحقیقات جغرافیایی

 
 


